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23. MAJ
Mad og bolig til bierne - hvad er næste skridt? Sted: The 
Village - 15:00 - 16:00. Arrangør: Økologisk Landsfor-
ening 
De økologiske landmænd 
gør meget for de vilde bier, 
men hvordan bliver de endnu 
bedre? Inviterede gæster 
debatterer med hinanden og 
publikum. Læs mere om de 
økologiske landmænds arbej-
de for bier på madtilbierne.dk. 

Et landbrug i forandring – mod genskabelse af natur-
indhold? - Sted: M/S Bibiana - 15.00 – 16.00. Arrangør: 
Økologisk Landsforening
Dansk landbrug er på vej ind i 
en spændende udvikling med:
Skovlandbrug, klimalandbrug, 
holistisk afgræsning, sprøjtefri 
dyrkning, udtagning af jorder, 
evt. bruttoarealmodel
Danner denne udvikling poten-
tialerne til genskabelse af det 
naturindhold og den mangfoldighed, som vi i løbet af det sene-
ste århundrede har mistet? Er vi i virkeligheden i gang med at 
opfylde drømmen om et landbrug, der tager hånd om biodiver-
sitetstabet og får vendt udviklingen? 
I vekselvirkningen mellem det dyrkede, det kultiverede, i rand-
miljøet og den ’frie’ natur, er vi måske for alvor på vej mod et 
landbrug, som understøtter naturen i og omkring sig. Det er i 
detaljen, at vi har løsninger på landbrugets udfordringer, men 
det er i helheden, at vi på sigt vil se resultater for naturen.

Landmanden som naturforvalter - sammenbinding af 
naturarealer - Sted: The Village - 15:45 - 16:00. Arrangør: 
Naturstyrelsen 
Life IP Natureman ønsker at skabe større sammenhængende 
naturområder og derved gøre områderne mere robuste og 
fremme naturpleje som en rentabel driftsgren i landbruget. Fo-
kus er på at forbedre status for naturtyperne rigkær, kildevæld 
og overdrev i 11 Natura 2000-områder. 

Klogere end vi tror - hvad skylder vi dyrene? - Sted: Zenit - 
17:00 - 17:45. Arrangør: Dyrenes Beskyttelse 
Kan vi som mennesker tillade os at sætte os selv først - eller 
forpligter vores magt os tværtimod til at drage omsorg for 
andre levende dyr? Dyrenes Beskyttelses direktør, Britta Riis, 
og bioetiker, forfatter og foredragsholder Micky Gjerris i en 
spændende samtale om vores etiske ansvar for andre levende 
væsener. Publikum inddrages løbende i snakken. 

24. MAJ
Bliv Bivenlig Landmand - Sted: The Village - 9:30 - 11:30. 
Arrangør: Danmarks Biavlerforening/LandboNord 
Tag markplanen med, og få inspiration til at blive mere biven-
lig. 

Klimavenlige vådområder - Sted: Thunderdome - 10:00 - 
10:45. Arrangør: Jordbrugs Akademikerne 
Vådområder binder næringsstoffer og klimagasser, men 50 
pct. af den danske landbrugsjord er drænet og tørlagt gennem 
de sidste 200 år. Kan vi få en del af disse vådområder tilbage? 
Debattører: Jørgen E. Olesen, Rasmus Ejrnæs, Maria Reumert 
Gjerding, Thor Gunnar Kofoed.

Er der plads til både natur og landbrug? - Sted: The Vil-
lage - 11:00 - 11:45. Arrangør: Agri Nord 
Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, debatterer 
med viceformand i Danmarks Naturfredningsforening, Thorkild 
Kjeldsen. Emnet er, om der er plads til både natur og land-
brug? Er de hinandens modsætninger, eller går de hånd i 
hånd? Bør naturen have fortrinsret fremfor landbruget? 

Release af Green Cares rapport om liv, sundhed og be-
skæftigelse på landet - Sted: The Village - 11:00 - 12:30. 
Arrangør: Sind & Green Care Netværket 
Release af Green Care Netværkets rapport. Green Care tager 
udgangspunkt i, at omsorg, behandling og terapi, som er 
rodfæstet i landbrug og natur, giver enestående muligheder for 
at skabe nye beskæftigelses- og behandlingsmuligheder for 
sårbare grupper.

Plads til naturen kræver intensiv landbrugsproduk-
tion - Sted: Zenit - 12:00 - 12:45. Arrangør: Bæredygtigt 
Landbrug 
Alle elsker vi naturen, og alle har vi brug for fødevarer - men 
hvorfor taler så mange om natur og landbrug som hinandens 
modsætninger? Er der ikke netop behov for en bæredygtig og 
intensiveret landbrugsproduktion på landbrugsarealerne, så 
der er plads til naturen, og så vi kan lade natur være natur og 
landbrug være landbrug?  
Debattører: Per Kølster, Jørgen Evald Jensen.

Debat med Sinds landsformand, Knud Kristensen, samt 
Green Care Netværket og LandboNord - Sted: The Village - 
14:00 - 15:30. Arrangør: Sind 
Liv, sundhed og beskæftigelse i landbruget for psykisk sårbare. 

Workshop - Rambøll: Natur i Landbruget - Sted: Learn - 
13:00 - 14:45. Arrangør: Rambøll 
I workshoppen diskuteres viden, erfaring og regler for natur-
skabelse på landbrugsarealerne, og målet er at udarbejde en 
liste over ti konkrete og mulige virkemidler, som landmanden 
kan implementere.  Debattører: Anne Erland Eskildsen, Henrik 
Wejdling, Jørn Pedersen, Nina Launbøl Hansen, Lars Mellem-
kjær, Jørgen Jørgensen.

Landbrugsnatur - biodiversitet eller leverpostej - Sted: 
The Village - 15:00 - 16:00. Arrangør: Økologisk Landsfor-
ening 
Hvad er landbrugsnatur - og 
er det værd at bruge tid på? 
Indbudte gæster diskuterer 
markernes naturpotentiale 
med alle interesserede, der 
møder op i Økologisk Lands-
forenings telt. Læs mere om 
markernes naturpotentiale på 
https://okologi.dk/landbrug/projekter/natur/markernes-natur-
potentiale

Det nytter, når vi bytter! Er jordfordeling naturens kin-
deræg? - Sted: Thunderdome - 16:00 - 16:45. Arrangør: 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, WWF 
Verdensnaturfonden & Danmarks Jægerforbund 
Multifunktionel jordfordeling virker som en oplagt løsning på at 
få skabt mere plads til naturen, at dæmme op for den værste 
kvælstofudvaskning til vores fjorde og dæmpe klimaforandrin-
gerne. Alt sammen på en måde, så det ikke presser landbrugs-
erhvervet, men faktisk gavner den enkelte landmand. Debattø-
rer: Arne Boelt, Maria Reumert Gjerding, Thor Gunnar Kofoed.

Er kulturfølgearterne værd at gemme på? - Sted: Thun-
derdome - 19:00 - 19:45. Arrangør: Dansk Ornitologisk 
Forening 
I debatten om bevarelse af naturindholdet i landbrugslandska-
bet overses det ofte, at visse fuglearter har tilpasset sig tidlige-
re tiders dyrkningsformer i en sådan grad, at de må betegnes 
kulturfølgearter. Skal naturindholdet i landbrugslandet bevares 
og bestandsnedgangene for kulturfølgearterne knækkes 
hjælper urørt skov, treradede levende hegn og vildtstriber ikke 
stort. Debattører: Lone Andersen, Per Kølster, Henrik Wejdling.

25. MAJ 
Smagsprøver på Velfærdsdelikatesser - Sted: Explore - 
10:00 - 16:00. - Arrangør: Dyrenes Beskyttelse 
Velfærdsdelikatesser og Dyrenes Beskyttelse byder på ’klima-

spyd’ af sundt og smagfuldt kød og grønt. Mærket udgør en 
nyudvikling af dyrevelfærdskød, og produktionen optimerer 
økologi, naturlighed og dyrevelfærd i alle faser af et slagtedyrs 
liv. Målet er et økonomisk og økologisk bæredygtigt landbrug på 
små, alsidige gårde med rige landskaber og oprindelige husdyr-
racer, som både plejer og ernærer sig naturligt af danske skove 
og marker. 

Den gode lodsejerfortælling - Sted: The Village - 10:00 - 
10:45. Arrangør: Natur på Tværs af Nordjylland, KTC 
Lodsejer Karsten Hansen fra Thy vil fortælle om konverterin-
gen af sine arealer fra landbrugsdrift til udlægning til natur. 
Hvorfor gav det mening for ham, hvilke naturprojekter er gen-
nemført på hans matrikler, og hvor pokker er han og naturen 
egentlig på vej hen? 
 
NaturdØkomentation 
Sted: The Village 
Kl. 11:00 - 12:00. Arrangør: 
Økologisk Landsforening 
Giver økologisk landbrugs-
drift mere natur? Og hvordan 
beviser vi det? Debat med 
indbudte gæster med indspil 
fra tilskuerne. 

Hvordan hjælper du en vild bi? - Sted: Learn - 11:00 - 
11:45. Arrangør: Landbrug & Fødevarer 
Hvad kan landmanden gøre for at hjælpe de vilde bier, hvordan 
skal indsatsen prioriteres, og hvorfor er det vigtigt? Det fortæl-
ler Andrea Oddershede om med udgangspunkt i ti bi-venlige 
anbefalinger i Landbrug & Fødevarers kampagne om at passe 
godt på bierne. 

Hvordan får vi klimaneutral økologi? - Sted: The Village - 
12:00 - 12:45. Arrangør: Dyrenes Beskyttelse 
Hør hvordan konceptet ’Velfærdsdelikatesser - meget mere end 
økologi’ er med til at udvikle et koncept for et mere bæredygtigt 
landbrug. Gården Engdal er et praktisk eksempel på konceptet. 
Der udføres naturpleje og genbevaring og opformering af de 
oprindelige Ertebøllefår og Sortbroget Jydsk Malkerace. Det 
forventes, at produktion af kød fra gården vil have et positivt 
klimaaftryk ved udgangen af 2020. . 

Dyrevelfærd i naturafgræsningen - Sted: Learn - 14:00 - 
14:45. Arrangør: Økologisk Landsforening 
Naturen behøver ændrede 
afgræsningsstandarder for at 
trives - men trives naturple-
jedyrene også med disse nye 
afgræsningsmodeller? Na-
turafgræsning er ikke længere 
bare køer, der lukkes på fold 
til Skt. Hans og kommer fede 
hjem til september. Hvordan er det muligt at sikre hensynet til 
dyrenes trivsel under de ændrede rammer og målsætninger, 
som kendetegner den moderne naturpleje med græssende 
kvæg? Det er vigtigt at være bevidst om sikring af dyrenes 
velfærdsniveau, samtidig med at dyrene udfører et arbejde for 
bedre natur.
Oplægsholdere: Bent Rasmussen, Iben Alber Christiansen - 
begge fra Landbrugsafdelingen i Økologisk Landsforening.

Hver dag:
Økologisk Landsforenings naturquiz. Sted: The Village.
På Økologisk Landsforenings standt i The Village kan du quiz’e 
om natur. Der er økolækkerier på højkant, og hver dag en ti-
mes tid før lukketid udtrækkes en vinder blandt besvarelserne.

Har du børn med til Naturmødet?
Så er Økologisk Landsforenings stand i The Village også et 
besøg værd. Hver dag i åbningstiden kan børn og voksne hygge 
sig og lære om natur og økologi på en sjov måde.

ØKOLOGI OG LANDBRUG PÅ NATURMØDET
Der er meget at vælge mellem, når Naturmødet i Hirtshals over tre dage indbyder til debat om naturen. Her er redaktionens bud på, 
hvilke debatter den økologiske landmand først og fremmest ikke vil gå glip af


